TUKUMA NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90000050975
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876
www.tukums.lv e-pasts: dome@tukums.lv

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

Nr.10

Sēde sasaukta 2019. gada 10. jūlijā plkst. 13:00 Talsu ielā 4, Tukumā.
Sēdi plkst. 13:00 atklāj un vada Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans.
Sēdi protokolē personāla vadītāja Liene Zērvēna.
Tiek nodrošināta sēdes tiešraide tīmekļa vietnē www.tukums.lv.
Sēdē piedalās:
Deputāti: Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks, Edmunds Grīnbergs, Artis
Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs, Ludmila
Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns (nepiedalās Sergejs Kovaļovs, Modris Liepiņš, Aivars
Volfs – cita darba dēļ);
- pašvaldības izpilddirektore Dace Lebeda,
- Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja Santa Heimane,
Domes administrācijas darbinieki:
- Juridiskās nodaļas vadītāja Lelde Bičuša,
- Tukuma novada būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Iveta Vistapole,
- Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Liepiņa-Zusāne,
- personāla vadītāja Liene Zērvēna,
- galvenā grāmatvede Inese Valtere,
- sabiedrisko attiecību speciāliste Sintija Zekunde,
- iekšējā auditore Linda Henzele,
- dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste Ligita Proņina,
- datorsistēmu administrators Viktors Rūsa,
- datortehniķis Anrijs Daile
UZAICINĀTI:
- Gedimins Kenebuks – Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības “Māja-93” valdes loceklis,
- Nauris Kāpostiņš – laikraksta “Neatkarīgā Rīta Avīze” komentētājs
- Māris Krautmanis – iedzīvotājs
- Daiga Andersone – U.Mauriņa pilnvarotā persona,
- Valdis Celms – SIA “Jauntukums” projektu vadītājs.
Tiek apspriesta sēdes darba kārtība.
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: apstiprināt šādu sēdes darba kārtību:
1. Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Kuldīgas ielā 65, Tukumā,
Tukuma novadā.
2. Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu
pagastā, Tukuma novadā.
3. Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Telegrāfa ielā 13, Tukumā,
Tukuma novadā.
4. Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Stacijas ielā 26, Tukumā,
Tukuma novadā.
5. Par denacionalizētā namīpašuma X, Tukumā, sastāvu. /Ierobežotas piekļuves informācija/
6. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2018. gada 25. oktobra lēmumā “Par Tukuma novada
Domes apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” un “Tukuma novada Domes Atzinības raksts”
piešķiršanu.
7. Par automašīnas Ford Galaxy izsoles rezultātu apstiprināšanu. /Daļēji ierobežotas piekļuves
informācija/
1.§.
Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Kuldīgas ielā 65, Tukumā,
Tukuma novadā
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
Ligita Proņina – dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste
JAUTĀJUMI: Ēriks Lukmans, Daiga Reča, Guna Roze
ATBILDES: Ģedimins Kenebuks, Ēriks Lukmans
DEBATES: Agris Zvaigzneskalns, Daiga Reča, Guna Roze, Ēriks Lukmans
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Kuldīgas
ielā 65, Tukumā, Tukuma novadā” pieņemt (lēmums pievienots).
2.§.
Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā,
Tukuma novadā
ZIŅO: Santa Heimane – Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldes vadītāja
Dace Lebeda – pašvaldības izpilddirektore
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: Agris Zvaigzneskalns, Daiga Reča, Dace Lebeda, Guna Roze, Ēriks Lukmans, Artis
Jomerts, Santa Heimane, Kaspars Liepa, Ilvars Ozoliņš, Viesturs Bērzājs, Edmunds Grīnbergs
Atklāti balsojot, ar 13 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča, Normunds Rečs,
Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – 1 (Kaspars Liepa),
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NOLEMJ: lēmumu „Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai “Ķīšu
Mežmalas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā” pieņemt (lēmums pievienots).
3.§.
Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Telegrāfa ielā 13, Tukumā,
Tukuma novadā
ZIŅO: Ligita Proņina – dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste
JAUTĀJUMI: Ēriks Lukmans
ATBILDES: Valdis Celms,
DEBATES: Kaspars Liepa, Daiga Reča, Guna Roze
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Telegrāfa
ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā” pieņemt (lēmums pievienots).
4.§.
Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Stacijas ielā 26, Tukumā,
Tukuma novadā
ZIŅO: Ligita Proņina – dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciāliste
JAUTĀJUMI: Ēriks Lukmans
ATBILDES: Valdis Celms
DEBATES: Artis Jomerts, Ēriks Lukmans
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai dzīvojamai mājai Stacijas ielā
26, Tukumā, Tukuma novadā” pieņemt (lēmums pievienots).
5.§.
Par denacionalizētā namīpašuma
X, Tukumā, sastāvu
ZIŅO: Viesturs Bērzājs- Īpašumu nodaļas vadītājs
JAUTĀJUMI: Daiga Reča, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns
ATBILDES: Viesturs Bērzājs, Daiga Andersone,
DEBATES: Daiga Andersone, Daiga Reča, Ludmila Reimate, Ēriks Lukmans, Normunds Rečs
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
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NOLEMJ: lēmumu “Par denacionalizētā namīpašuma X, Tukumā, sastāvu” pieņemt (lēmums
pievienots).
6.§.
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2018.gada
25.oktobra lēmumā “Par Tukuma novada Domes
apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” un
“Tukuma novada Domes Atzinības raksts” piešķiršanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu “Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2018. gada 25. oktobra lēmumā “Par
Tukuma novada Domes apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” un “Tukuma novada Domes
Atzinības raksts” piešķiršanu” pieņemt (lēmums pievienots).
7.§.
Par automašīnas Ford Galaxy izsoles
rezultātu apstiprināšanu
ZIŅO: Ēriks Lukmans – Domes priekšsēdētājs
JAUTĀJUMI: nav
ATBILDES: nav
DEBATES: nav
Atklāti balsojot, ar 14 balsīm par (Liene Bēniņa, Arvīds Driķis, Reinis Duksītis, Jānis Eisaks,
Edmunds Grīnbergs, Artis Jomerts, Kaspars Liepa, Ēriks Lukmans, Ilvars Ozoliņš, Daiga Reča,
Normunds Rečs, Ludmila Reimate, Guna Roze, Agris Zvaigzneskalns), pret – nav, atturas – nav,
NOLEMJ: lēmumu „Par automašīnas Ford Galaxy izsoles rezultātu apstiprināšanu” pieņemt (lēmums
pievienots).
Tukuma novada Domes ārkārtas sēde tiek slēgta plkst.14:00.
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Protokolēja
Personāla vadītāja

L.Zērvēna

Protokols parakstīts
12.07.2019.
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 1.§.

Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Kuldīgas ielā 65, Tukumā,
Tukuma novadā
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Māja-93” (reģ.Nr 40003159770, juridiskā adrese
Kuldīgas ielā 65, Tukums, Tukuma novads, LV-3101), 2019. gada 12. jūnija iesniegumā (reģistrēts
Domē 27.06.2019. ar Nr.4147) lūdz finansiālo palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuldīgas
ielā 65, Tukumā, I sekcijas ēkas jumta seguma un mājas ķieģeļu konstrukcijas vētras laikā nodarīto
radīto seku novēršanai.
Tukuma novada Dome konstatē, ka 2019. gada 11. jūnijā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
Kuldīgas ielā 65, Tukumā, Tukuma novadā, ēkas I sekcijas daļai tika norauts jumta segums un bojātas
mājas ķieģeļu konstrukcijas. Dzīvojamās mājas I sekcijas apsaimniekošanas naudas līdzekļu
uzkrājums ir 3500 EUR. Māja nav apdrošināta. Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība “Māja93” ir iesniegusi SIA “Amis T” sagatavoto dzīvojamās mājas ēkas jumta remonta tāmi par 9627,71
EUR (deviņi tūkstoši seši simti divdesmit septiņi eiro un 71 cents).
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 26. panta pirmā daļa paredz - ja
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā
telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja,
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu īrētās vai īpašumā esošās
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība
piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos noteikumos.
Tukuma novada Domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 „Par kārtību, kādā
Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) 42. punkts paredz Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja stihiskas nelaimes, avārijas, terora akta vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir
atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu
un tai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja, pašvaldība, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas atjaunošanas izmaksas, personas materiālo stāvokli, informāciju par
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apdrošināšanu un citus lēmuma pieņemšanai būtiskus
apstākļus, var piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas
remontam un 43. punkts paredz, ka lēmumu par pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību katrā
konkrētajā gadījumā pieņem Dome.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. panta pirmo daļu,
otro daļu, Saistošo noteikumu 43. punktu un minēto:
1. piešķirt vienreizēju pabalstu Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai “Māja-93”
dzīvojamās ēkas Kuldīgas ielā 65, Tukumā, jumta remontam 50% apmērā no iesniegtās tāmes
vērtības, piešķirot līdzekļus no budžeta neparedzētiem gadījumiem,
2. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai vērsties Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā par līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta.
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Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Ē.Lukmans

Domes priekšsēdētājs
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 2.§.

Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā,
Tukuma novadā
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā,
iedzīvotāji 2019. gada 25. jūnija iesniegumā (reģistrēts Domē 26.06.2019 ar Nr.4118) lūdz finansiālo
palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā,
ēkas jumta seguma atjaunošanā ( norauts jumta segums 120 m2 platībā, pārējā jumta daļa bojāta).
Tukuma novada Dome konstatē, ka 2019. gada 11. jūnijā vētras laikā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, tika bojāts ēkas jumta
segums. “Ķīšu Mežmalas”, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā, ir iesniegusi SIA „RJ Construction”,
reģ. Nr.40103982821, sagatavoto dzīvojamās mājas ēkas jumta remontu tāmi par 7116,02 euro
(septiņi tūkstoši viens simts sešpadsmit eiro un 02 centi).
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 26. panta pirmā daļa paredz - ja
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā
telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja,
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu īrētās vai īpašumā esošās
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība
piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos noteikumos.
Tukuma novada Domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 „Par kārtību, kādā
Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) 42. punkts paredz Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja stihiskas nelaimes, avārijas, terora akta vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir
atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu
un tai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja, pašvaldība, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas atjaunošanas izmaksas, personas materiālo stāvokli, informāciju par
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apdrošināšanu un citus lēmuma pieņemšanai būtiskus
apstākļus, var piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas
remontam un 43. punkts paredz, ka lēmumu par pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību katrā
konkrētajā gadījumā pieņem Dome.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. panta pirmo daļu,
otro daļu, Saistošo noteikumu 43. punktu un minēto:
1. piešķirt vienreizēju pabalstu dzīvojamās mājas “Ķīšu Mežmalas” jumta seguma remontam
50 % apmērā no iesniegtās tāmes vērtības un pabalstu izmaksāt, ja mājas iedzīvotāji dibina ēkas
apsaimniekošanas biedrību vai noslēdz līgumu ar apsaimniekotāju, kas ir juridiska persona,
2. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai vērsties Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā par līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta.
Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs
Ē.Lukmans
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 3.§.

Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Telegrāfa ielā 13, Tukumā,
Tukuma novadā
SIA “Jauntukums” (reģ.Nr. 50003202011,juridiskā adrese Aviācijas ielā 18, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101), 2019. gada 8. jūlija iesniegumā (reģistrēts Domē ar Nr.4355) lūdz
finansiālo palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Telegrāfa ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā,
jumta seguma 2019. gada 11. jūnija vētras laikā radīto bojājumu novēršanai.
Tukuma novada Dome konstatē, ka 2019. gada 11. jūnijā vētras laikā daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai Telegrāfa ielā 13, Tukumā, Tukuma novadā, norauts jumta segums 35 m2 platībā.
SIA “Jauntukums” iesniegusi 2019. gada 5. jūlijā sastādīto defektācijas aktu JT6/2019-32 un
sagatavoto dzīvojamās mājas ēkas jumta remonta tāmi par 1492,50 eiro (viens tūkstotis četri simti
deviņdesmit divi eiro un 50 centi).
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 26. panta pirmā daļa paredz, ka, ja
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā
telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja,
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu īrētās vai īpašumā esošās
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība
piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos noteikumos.
Tukuma novada Domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 „Par kārtību, kādā
Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) 42. punkts paredz Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja stihiskas nelaimes, avārijas, terora akta vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir
atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu
un tai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja, pašvaldība, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas atjaunošanas izmaksas, personas materiālo stāvokli, informāciju par
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apdrošināšanu un citus lēmuma pieņemšanai būtiskus
apstākļus, var piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas
remontam un 43. punkts paredz, ka lēmumu par pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību katrā
konkrētajā gadījumā pieņem Dome.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. panta pirmo daļu,
otro daļu, Saistošo noteikumu 43. punktu un minēto:
1. piešķirt vienreizēju pabalstu SIA “Jauntukums” dzīvojamās ēkas Telegrāfa ielā 13,
Tukumā, jumta remontam 50% apmērā no iesniegtās tāmes vērtības, piešķirot līdzekļus no budžeta
neparedzētiem gadījumiem,
2. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai vērsties Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā par līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta.
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Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans

Nd10-19
9

LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 4.§.

Par palīdzību stihiskas nelaimes seku likvidēšanai
dzīvojamai mājai Stacijas ielā 26, Tukumā,
Tukuma novadā
SIA “Jauntukums” (reģ.Nr. 50003202011, juridiskā adrese Aviācijas ielā 18, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101), 2019. gada 8. jūlija iesniegumā (reģistrēts Domē ar Nr.4355) lūdz
finansiālo palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 26, Tukumā, Tukuma novadā,
jumta seguma 2019. gada 11. jūnija vētras laikā radīto bojājumu novēršanai.
Tukuma novada Dome konstatē, ka 2019. gada 11. jūnijā vētras laikā daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai Stacijas ielā 26, Tukumā, Tukuma novadā, norauts jumta segums 22 m 2 platībā.
SIA “Jauntukums” iesniegusi 2019. gada 5. jūlijā sastādīto defektācijas aktu JT6/2019-31 un
sagatavoto dzīvojamās mājas ēkas jumta remonta tāmi par 946,54 EUR (deviņi simti četrdesmit seši
eiro un 54 centi).
Likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 26. panta pirmā daļa paredz, ka, ja
personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja terora akta, stihiskas nelaimes,
avārijas vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā
telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu un tai attiecīgās pašvaldības
administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja,
pašvaldības dome vai tās deleģēta institūcija piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas remontam. Pašvaldība saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu
kategorijas, kurām sniedzama palīdzība, piešķirot vienreizēju pabalstu īrētās vai īpašumā esošās
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam, otrā daļa paredz, ka kārtību, kādā pašvaldība
piešķir vienreizēju pabalstu personas īrētās vai īpašumā esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās
mājas remontam, kā arī šā pabalsta apmēru pašvaldības dome nosaka saistošajos noteikumos.
Tukuma novada Domes 2018. gada 26. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 5 „Par kārtību, kādā
Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Saistošie
noteikumi) 42. punkts paredz Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā
māja stihiskas nelaimes, avārijas, terora akta vai citas katastrofas rezultātā ir cietusi, bet ir
atjaunojama un ja persona šajā dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā ir deklarējusi savu dzīvesvietu
un tai pašvaldības administratīvajā teritorijā nepieder cita dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai
dzīvojamā māja, pašvaldība, pamatojoties uz šīs personas iesniegumu un izvērtējot dzīvojamās telpas
vai dzīvojamās mājas atjaunošanas izmaksas, personas materiālo stāvokli, informāciju par
dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas apdrošināšanu un citus lēmuma pieņemšanai būtiskus
apstākļus, var piešķir vienreizēju pabalstu cietušās dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas
remontam un 43. punkts paredz, ka lēmumu par pabalsta apmēru un tā piešķiršanas kārtību katrā
konkrētajā gadījumā pieņem Dome.
Pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26. panta pirmo daļu,
otro daļu, Saistošo noteikumu 43. punktu un minēto:
1. piešķirt vienreizēju pabalstu SIA “Jauntukums” dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 26, Tukumā,
jumta remontam 50% apmērā no iesniegtās tāmes vērtības, piešķirot līdzekļus no budžeta
neparedzētiem gadījumiem,
2. uzdot pašvaldības izpilddirektorei Dacei Lebedai vērsties Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā par līdzekļu pieprasīšanu no valsts budžeta.
Lēmumu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
Nd10-19
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 5.§.

Par denacionalizētā namīpašuma
X, Tukumā, sastāvu

/Ierobežotas piekļuves informācija/
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 6.§.

Par grozījumiem Tukuma novada Domes
2018.gada 25.oktobra lēmumā “Par Tukuma
novada Domes apbalvojumu „Tukuma novada
Goda pilsonis” un „Tukuma novada Domes
Atzinības raksts” piešķiršanu

Tukuma novada Dome (turpmāk – Dome) 2018. gada 25. oktobra lēmuma “Par Tukuma
novada Domes apbalvojumu “Tukuma novada Goda pilsonis” un “Tukuma novada Domes Atzinības
raksts” piešķiršanu” (turpmāk – Lēmums) 1.2. punktā nolēma piešķirt apbalvojumu “Tukuma novada
Goda pilsonis” Romānam Vanagam, Tukuma apriņķa koru virsdiriģentam, – par ilggadēju,
personisku un nesavtīgu ieguldījumu Tukuma novada popularizēšanā un koru mūzikas attīstībā, kā
arī Lēmuma pēdējā rindkopā noteica, ka Apbalvojumus (..) pasniegt (..) Romānam Vanagam
2019. gada 14. jūlijā pilsētas svētku laikā. (..).
Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmā daļa noteic, ka iestāde jebkurā laikā
administratīvā akta tekstā var izlabot (..) trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību.
Dome konstatē, ka ir precizēta Tukuma novada svētku programma, līdz ar to ir nepieciešams
Lēmumā aizstāt datumu “2019. gada 14. jūlijā” ar datumu “2019. gada 12. jūlijā”.
Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72. panta pirmo daļu,
Lēmuma pēdējo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
“Apbalvojumus Intai Dišlerei, Gundegai Jēkabsonei, Evitai Kornai-Opincānei un Edgaram
Jukam pasniegt 2018.gada 18.novembrī svinīgā pasākumā Tukuma pilsētas Kultūras namā, bet
Romānam Vanagam 2019.gada 12.jūlijā Tukuma pilsētas svētku laikā. Domes Finanšu nodaļai
naudas balvu izmaksāt pirmajā darba dienā pēc Tukuma novada Domes apbalvojuma pasniegšanas”.

Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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NORAKSTS
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
Tukuma novada Domes 10.07.2019.
lēmumu (prot.Nr.10, 6.§.)

LĒMUMS
Tukumā
2018.gada 25.oktobrī

prot.Nr.23, 35.§.

Par Tukuma novada Domes apbalvojumu
„Tukuma novada Goda pilsonis” un
„Tukuma novada Domes Atzinības raksts”
piešķiršanu
Pamatojoties uz iesniegtajiem pieteikumiem un atbilstīgi 2017.gada
apstiprinātajam Tukuma novada Domes “Apbalvojumu piešķiršanas nolikumam”:

24.augustā

1. piešķirt apbalvojumu „Tukuma novada Goda pilsonis”:
1.1. Intai Dišlerei, Tukuma muzeja Durbes pils muzeja vadītājai, pētniecei - par ilggadīgu
personisko ieguldījumu Tukuma novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē, saglabāšanā un
popularizēšanā;
1.2. Romānam Vanagam, Tukuma apriņķa koru virsdiriģentam – par ilggadēju, personisku un
nesavtīgu ieguldījumu Tukuma novada popularizēšanā un koru mūzikas attīstībā.
2. piešķirt apbalvojumu „Tukuma novada Domes Atzinības raksts”:
2.1. Gundegai Jēkabsonei, Tukuma novada 307. Džūkstes mazpulku vadītājai un Zemgales
reģiona mazpulku koordinatorei – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu mazpulku kustības
veicināšanā Tukuma novadā;
2.2. Evitai Kornai – Opincānei, Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniecei izglītības jomā par ilggadēju nesavtīgu darbu izglītības jomā un personīgo ieguldījumu karjeras izglītības attīstībā
novadā;
2.3. Edgaram Jukam, elektriķim, - par brīvprātīgu darbu kultūrvides nemateriālo un materiālo
mantojumu saglabāšanā.
Apbalvojumus Intai Dišlerei, Gundegai Jēkabsonei, Evitai Kornai-Opincānei un Edgaram
Jukam pasniegt 2018.gada 18.novembrī svinīgā pasākumā Tukuma pilsētas Kultūras namā, bet
Romānam Vanagam 2019.gada 12.jūlijā Tukuma pilsētas svētku laikā. Domes Finanšu nodaļai
naudas balvu izmaksāt pirmajā darba dienā pēc Tukuma novada Domes apbalvojuma pasniegšanas.
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes lēmumu (prot.Nr.10, 6.§.)

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

NORAKSTS PAREIZS
Tukuma novada Domes
Juridiskās nodaļas vadītāja
11.07.2019.

Ē.Lukmans

L.Bičuša
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LĒMUMS
Tukumā
2019.gada 10.jūlijā

prot.Nr.10, 7.§.

Par automašīnas Ford Galaxy
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas 2019.gada
5.jūnijā rīkotajā kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Ford Galaxy, reģistrācijas Nr.LS
945, (turpmāk – Automašīna), izsolē piedalījās četri pretendenti. Ingars Martunelis, nosolot augstāko
summu 650,00 euro (seši simti piecdesmit euro) (izsoles sākumcena 350,00 euro), ieguva tiesības
noslēgt Automašīnas pirkuma līgumu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otrā daļa nosaka „Institūcija, kas
organizē mantas atsavināšanu, izsoles rezultātus apstiprina ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc šā likuma
30.pantā paredzēto maksājumu nokārtošanas”, savukārt likuma 30.panta pirmā daļa nosaka, ka
„Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto [...] kustamo mantu – nedēļas laikā no izsoles
dienas, ja izsoles noteikumi neparedz citu termiņu. Iemaksātā nodrošinājuma (16.pants) summa tiek
ieskaitīta pirkuma summā”.
Automašīnas pirkuma maksa ir samaksāta pilnā apmērā.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, 36.panta pirmo daļu (Publiskas personas
mantas nosolītājs trīsdesmit dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas paraksta pirkuma
līgumu) un Tukuma novada Domes Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas 2019.gada
5.jūnijā organizētās izsoles rezultātiem:
1. apstiprināt pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas Ford Galaxy,
reģistrācijas Nr.LS 945, (turpmāk – Automašīna) izsoles rezultātus un par izsoles uzvarētāju atzīt
Ingaru Martuneli, dzimušu X, dzīvesvieta X, Rīga, kuram ir tiesības noslēgt Automašīnas pirkuma
līgumu par pirkuma maksu 650,00 euro (seši simti piecdesmit euro),
2. uzdot Domes Juridiskajai nodaļai 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles rezultātu
apstiprināšanas sagatavot un organizēt Automašīnas pirkuma līguma noslēgšanu ar Ingaru Martuneli,
3. izsoles rezultātus publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv pēc šā lēmuma spēkā
stāšanās dienas.
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās
dienas.
Domes priekšsēdētājs

Ē.Lukmans
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